
همایش سراسری ائتالف نیروهای 
انقالب امروز برگزار می شود

دبیر شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی ضمن 
اعالم خبر برگــزاری همایش ملی رؤســا و دبیران 
سراســر کشــور این ائتالف گفت: متهــم اصلی در 
مشــکالت معیشــتی جامعه، آمریکای درون برخی 

مسؤوالن دولتی است.
پرویز سروری دبیر شــورای ائتالف نیروهای انقالب 
اسالمی از برگزاری نشســت استانی شورای ائتالف 
نیروهای انقالب اســالمی سراسر کشــور با رعایت 
پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر 
داد و اظهار داشت: امروز پنج شنبه و به منظور انسجام 
نیروهای انقالب و نیز ارائه راهکار برای حل مشکالت 
مردم و جامعه، همایش روسای ائتالف سراسر کشور 
با حضور  نخبگان و جوانان انقالبی برگزار می شــود. 
وی با اشــاره به محورهای این جلسه گفت: از آنجا 
که سازوکار وحدت شورای ائتالف در انتخابات سال 
گذشته مجلس منتج به پیروزی قاطع نامزدهای این 
جریان انقالبی شد، لذا در این نشست میزبان تعدادی 
از نمایندگان انقالبی در مجلــس یازدهم برای ارائه 

دستاوردها و موفقیت های این قوه خواهیم بود.
دبیر شــورای ائتالف نیروهای انقالب اســالمی در 
خصوص لزوم وحدت میان نیروهای انقالب به عنوان 
یکی از اهداف دائمی ائتالف مردمی نیروهای انقالب 
افزود: از مطالبی که در شــریعت اسالم و سیره اهل 
بیت به آن به کرات اشــاره شده است، حفظ وحدت 
میان  مســلمان عالم است که از بدو تاسیس انقالب 
اســالمی  مورد تاکیــد امامین انقالب بوده اســت. 
سروری گفت: متاســفانه بر اثر بی تدبیری و نگاه به 
خارج مســؤوالن دولتی، معیشــت مردم در معرض 
تهدید قرار گرفته و با شرطی کردن بهبودی اقتصاد 
کشــور به دوران حضور بایدن، مترصد رســیدن به 
پیروزی در انتخابات ســال آینده هستند. وی ادامه 
داد: در حالــی که آقای روحانی وقتی در ســال 96 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد از اهداف و 
شرارت های ترامپ که رییس جمهور آمریکا شده بود 
خبر نداشت که آن همه قول انتخاباتی عمل نشده را 
در آن سال به مردم داد، پس چطور االن می خواهند 
مســائل را جوری وانمود کنند که با رفتن ترامپ و 
آمدن بایدن قرار اســت معجــزه ای رخ دهد؟ دبیر 
شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی با بیان اینکه 
متهم اصلی در مشکالت معیشتی جامعه، آمریکای 
درون بعضی از مســئوالن دولتی است، خاطرنشان 
کرد: فارغ از آنکه چه شخصی در راس قدرت آمریکا 
باشــد، ما یک آمریکای بیرونی و یک آمریکا درونی 
داریم، آمریکای بیرونی هیچ گاه دســت از خباثت و 
دشمنی علیه ملت ایران بر نمی دارد، در مقابلش نیز 
یک آمریکای درونی  قرار دارد که می گوید کلید حل 
مشکالت در وابســتگی و وادادگی در برابر آمریکای 

بیرونی است.
وی تصریح کــرد: به اعتقاد مــا ظرفیت بکارگیری 
جوانــان و اســتفاده بهینه از آنان بــرای اداره بهتر 
کشــور با توجه به انگیزه باالی انان در کشور مغفول 
مانده است، که البته شورای ائتالف در دوره گذشته 
انتخابات مجلس با اصرار و اعتقاد به این شــعار خود 
جامه عمل پوشــاند و مجلس جوان و انقالبی امروز 

حاصل این تالش است.

اخبار

فرمانــده کل ســپاه گفت: قاعــده نظام ما، 
مردم و قائمه آن، رهبر اســت که دشــمن بر 
ایشــان متمرکز شــده و هرچه بگویند، ولو 
دربــاره واکســن، جنجال بــه راه می اندازند 
چون نمی توانند سرچشــمه منطق و حکمت 
و کالم طیبــه را تحمــل کننــد. سرلشــکر 
حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، در مراســم گرامیداشــت 
عالمــه محمدتقــی مصباح یــزدی، رییس 
موسسه آموزشــی پژوهشی امام خمینی)ره( 
که از سوی ســازمان بســیج دانشجویی در 
این ســازمان برگزار شــد، گفت: این روزها 

عطر دل انگیز شــهادِت مردان تاریخ ساز این 
ســرزمین هم در عرصه جهاد سخت و هم در 
عرصــه جهاد نرم در مقابل آرایش گســترده 
جهانی علیه اســالم یعنی ســردار پرافتخار 
اسالم سپهبد حاج قاسم ســلیمانی و عالمه 
مجتهد، فقیــه، متفکر، اندیشــمند، مجاهد 
نستوه، مدافع حریم امامت و والیت و بیرق دار 
فقاهت و چهره درخشان سپهر اجتهاد، عالمه 
حضرت آیت اهلل مصباح از یک سو و از سویی 
دیگر عطر دل انگیز شهادت عصمت هستی و 
گوهر زیبای آفرینش، حضــرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها فضای دل های همه مؤمنین را 

آکنده از عشق و معنویت کرده است.
وی با بیان اینکه برای تجلیل از مقام دانشمند 
برجســته و درخشان تاریخ اسالم و یک عالم 
بصیر، گردهم جمع شــده ایم، اظهار داشت: 
دســتیابی به ابعاد وجود عالمه مصباح برای 
امثال من کار ناممکنی اســت و بهتر اســت 
توصیف این شخصیت ها از زبان قرآن صورت 
گیرد. سرلشکر ســالمی با بیان اینکه عالمه 
مصباح شخصیتش شــهید شد، تصریح کرد: 
اگرچه ایشــان در میدان تن به تن و نزدیک 
به دشــمن جان نداد اما در میداِن به صحنه 
آوردن آبرو در دفاع از والیت، شهید شد و این 
درجه باالیی از شخصیت است چرا که عالمان 
دارای درجات باالیی هستند. عالمان صاحب 

درجات الهی هستند.
فرمانده کل ســپاه افزود: آیــت اهلل مصباح را 
می توان شــخصیتی شــهید نامید ولی این 
همه ماجرا نیســت. اتفاقــاً عالمان بزرگ در 
رحلت شــان تولدی جدید نهفته است. آن ها 
هیچگاه پایــان نمی یابند و جاری هســتند. 
اینگونه شخصیت ها  حقایق جاری هســتند. 
چون تکثیر می شــوند تنها در ابعاد وجودی 
خودشــان محدود نمی شــوند، بلکه تکثیر و 
تکرار می شــوند. عالمه مصباح تکثیر شــده 
بود در روح، وجود، ذهن و قلب و میدان باور 

جوانانی که تربیت کرده بود.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه حتی هرگز 
جســارت دیگران، آیت اهلل مصباح را از مسیر 

عدالــت جدا نمی کــرد، اظهار داشــت: این 
خصوصیات از او نمونــه ای زنده و جاودان و 
پرورش یافته یک مکتب کــه خود نمادی از 

یک مکتب است ساخته بود. 
وی با بیان اینکه امروز دشمن آرام آرام مجبور 
به عقب نشینی شده است، اظهار داشت: ولی 
فقیه با ژرف اندیشــی، حکمــت بی نظیر که 
عامــل فضل او بر همه رهبران جهان اســت، 
تدبیر به هنگام و مبتنی بر سنت های اسالمی 
و مبتنــی بر وحی، توانســته نظــاِم نابرابرِی 

قدرت را درهم بشکند.
سالمی ادامه داد: ولی فقیه در عصر نابرابری 
وســیع قدرت توانســته موازنه را با حکمت، 
 نفوذ کالم و روح، تغییر دهد و دشــمن را از 
مرکز آســماِن سیاست به مغرب خود نزدیک 
و خورشید اسالم را از مشرق طلوع دهد و در 
نقطه مرکزی قرار دهد. این حقیقتی است که 

عالمه مصباح از آن حمایت می کرد.
وی با بیان اینکه امروز، عاشــورایی انبســاط 

یافته در زمان اتفاق افتاده است، گفت:
آنچه در روز عاشورا اتفاق افتاد، نبرِد متراکم 
در حد بضاعت امام بود ولی این نبرد منبسط، 
نبردی است که در وسع ماست. نایب امام در 
قلب میدان ایستاده و جنگ در جریان است، 
اّما این بار مســلمانان اشــتباه نمی کنند و او 
را تنها نمی گذارنــد و او را در قلب خود قرار 
می دهند و به پای هدف او کشــته می شوند و 
روییده می شــوند. سالمی با بیان اینکه امروز 

ولــی فقیه روح جهاد در بالد اســالم را زنده 
کرده اســت، اظهار داشــت: دشمن شکسته 
است و فشار حداکثری او هم شکست خورده 
اســت. معمار فشــار حداکثری هم شکست 
خورده اســت. رییس جمهور آمریکا تبدیل به 
مردی افسرده و شکست خورده شده است و 
این خالء همان عنصری را نشان می دهد که 
آمریکایی ها خود بدان معترف هستند، یعنی 
نداشــتن حکمت. وی با بیان اینکه در توازِن 
ســالح هنوز برتری با دشمن است، گفت: با 
این حال وقتی حکمت و اراده حاکم می شود 
صحنه تغییر می کند. صاحبان حکمت بدون 

هزینه موفق می شوند. 
وی بــا بیان اینکه نظام مــا یک قاعده و یک 
قائمــه دارد، تصریــح کرد: قاعــده نظام ما، 
مردم و قائمه آن، رهبر اســت که دشــمن بر 
او متمرکز شــده و هرچه بگویــد، ولو درباره 
واکســن، جنجــال بــه راه می اندازند. چون 
نمی توانند سرچشمه منطق و حکمت و کالم 
طیبه را تحمل کنند. ولی فقیه تجســم کلمه 
طیب است و عمل صالح، او را رفعت می دهد.

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه یک موسسه 
متعلق به دشمن می گوید رژیم صهیونسیتی 
از درون پوسیده شده و تعادل خود را از دست 
داده، گفــت: وضع آمریکا را هم که می بینیم. 
این در حالی اســت که ما از برجام مستغنی 
شده ایم و آن ها چه به برجام برگردند چه نه، 

برای ما فرقی ندارد.  فارس

رئیس جمهور گفت: دســت بانک مرکــزی ما در اعمال 
سیاســت بر نرخ ارز بسته است اما در آینده شرایط بهتر 
می شــود و اگر منابع ما آزاد شود دالر تا ۱۵ هزار تومان 

پایین خواهد آمد.
حســن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با 
بیان اینکه امسال در ایام سالروز فرار شاه معدوم، با یک 
حادثه ای شــبیه آن حادثه در ســطح دیگری از جهان 
مواجه هســتیم، اظهارداشت: آن روز در بیست و ششم 
دی ماه فــرار آن مزدور، نمادی برای رســوایی و پایان 
استبداد و اســتعمار خارجی در ایران بود و امروز هم با 
یک پدیده کم نظیری از ســقوط یک مســتبد دیگر در 
آمریکا مواجه هســتیم و آنجا هم امروز بحث پایان یک 
دولت و آغاز یک دولت جدید نیســت در آنجا هم امروز 
یک سقوطی همراه با ســرافکندگی و رسوایی از سوی 

کاخ سفید را شاهد هستیم.
روحانی تصریح کرد: مردم عزیز و صبور ما طی سه سال 
گذشــته در برابر این تروریســت بزرگ تاریخ مقاومت 
کردند و علیرغم اینکه آنها می خواســتند سه ماهه نظام 

را سرنگون کنند خودشان با رسوایی سرنگون شدند.
روحانی گفت: حاال غیر اینکه طراحان این سیاســت هم 
در حال ســرنگونی هســتند و حیات سیاسی آنها برای 
همیشه تمام شده اســت. یک رئیس جمهوری که فهم 
سیاسی نداشت، بر کشور مســلط شده بود و متاسفانه 
یک وزیر خارجه سفیه و یک مشاور امنیت ملی افراطی 
نــادان هم در کنارش قــرار گرفته بود و خودش هم که 
تفکرش تفکر تاجرمآبی و قماربازی بود و با این تفکر کار 

را پیش می برد و اکنون پایان کار آنها را دیدیم.
وی اظهار داشت: این خیلی مهم است، در روزی که مردم 
ایران احساس پیروزی در برابر این فشار و این تروریزم را 
شاهد هستند مردم آمریکا شاهد یک شکست بزرگ در 
زندگی اجتماعی و سیاسی خودشان هستند، شاهد یک 

شــکاف بزرگ در داخل آمریکا و آنچه که ما می گفتیم 
یک آدم قانون شــکن وقتی نسبت به ملت های مظلوم و 
مســتقل دنیا قانون شکنی می کند یک روزی نوبت خوِد 
ملت آمریکا هم فرامی رســد. کسی باور نمی کرد که این 
انسان قانون شکن نسبت به ملت خود، نسبت به امنیت 
خود، نســبت به مرکزی که مرکز قانون گذاری خودشان 
در کنگره می دانند آنجا هم دســتور آشوب بدهد، آنجا 
هم مردم را علیه همان دموکراســی  که خودشان معتقد 
هســتند در همان چارچوبی که معتقد هستند تحریک 
کند. روحانی با بیان اینکه عملکردها در ســال 9۵ و 99 
باید به عنوان یک معیــار در کنار هم قرار گیرد، افزود:  
در هر دو این مقاطع مدیران این دولت شور را با روحیه، 
تجریه و توان اداره کرده اند، هر تفاوتی بین ســال 9۵ با 
99وجود دارد به جنایت و تروریســم آمریکا و فشارهای 

اقتصادی غلط و نابجای این کشور مربوط می شود.
روحانی در ادامه بااشــاره به موفقیت های بدست آمده 
در مقابلــه با ویروس کرونا، ادامه داد: همکاری مردم در 
رعایت نکات بهداشتی و مقاومت آنها در برابر مشکالت 
و تالش و فداکاری کادر درمان باعث شــده که امروز از 
نظر کرونا در وضعیت بهتری هســتیم و درمورد تهیه و 
تولید واکسن مطمئن نیز دولت همه تالش خود را انجام 
می دهد تا واکسیناســیون هرچه زودتر براساس اولویت 

های تعیین شده انجام شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به بررســی الیحه بودجــه ۱۴۰۰ در مجلس شــورای 
اســالمی، ضرورت همکاری دولت و مجلس درخصوص 
این الیحه مهم برای سرنوشت مردم را مورد تاکید قرار 
داد و افزود: الیحه بودجه یــک الیحه تقنینی معمولی 
نیست و الیحه ای اســت که بیشتر رنگ اجرایی دارد و 
در قانون اساسی نیز در مورد آن با لحن خاصی صحبت 

شده است.
رئیس جمهور افزود: خطر این است که در بررسی الیحه 
بودجه از ســوی نماینــدگان درآمدهایی در نظر گرفته 
شــود که تورم ایجاد کند و تاکید دولت بر این اســت 
که قدرت خرید مردم را در ســال آینــده تا ۲۵ درصد 

باالببریم و فشار جدیدی به مردم وارد نشود.
روحانی با تاکید بر تالش دولت برای کاهش قیمت دالر 
در ســال آینده، افزود: قیمت امروز دالر واقعی نیست و 
اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشــور آزاد 
شود، قیمت دالر به ۱۵ تا ۱6 هزار تومان کاهش خواهد 
یافت، البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است 
و اطمینــان دارم که در آینده هم بهتــر از این خواهد 

شد.  مهر

موافقت مجلس با کلیات طرح اصــالح قانون انتخابات 
شــوراها، موافقت مجلس با تحقیــق و تفحص از فوالد 
مبارکه، اصالح طرح فهرســت قوانیــن و احکام نامعتبر 
در حــوزه معــدن، تعیین مجــازات توهین کنندگان به 
قومیت ها، ادیان و مذاهب اســالمی، اعالم وصول طرح 
حمایــت از حقوق کاربران فضای مجــازی از مهمترین 

اخبار جلسه روز گذشته مجلس بود.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار 
شــد و بررســی طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات شــوراهای اســالمی کشور، ایرادات 
شورای نگهبان به طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر 
در حوزه معدن و... در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
محمدباقر قالیباف در این جلســه با اشــاره به ایرادات 
مطرح درباره احکام بودجه و بند ۷ آن گفت که ایرادات 
شورای نگهبان به طرح اصالح ساختار بودجه در مجلس 

بررسی و برطرف می شود.
در ادامــه تقاضای جمعی از نماینــدگان برای تحقیق و 
تفحص از فوالد مبارکه در دســتور کار  قرار گرفت که 

نمایندگان با آن موافقت کردند.
همچنیــن نمایندگان ایرادات شــورای نگهبان به طرح 
فهرســت قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن را رفع 

کردند.
در جلســه علنی روز گذشــته،  گزارش کمیسیون امور 
داخلی کشــور و شوراها در خصوص طرح اصالح موادی 
از قانون تشکیالت و وظایف انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور بررسی و در نهایت با کلیات این طرح موافقت شد. 
رییس مجلس در پاسخ به اخطار علی بابایی کارنامی در 
ارتباط با همین طرح، تاکید کرد که نظارت بر انتخابات 
و عملکرد چهار ساله شــوراهای شهر و روستا به عهده 
مجلس شــورای اســالمی بوده و ما نباید به این سمت 

برویم که این وظیفه را به عهده بخش دیگری بسپاریم.
در جریــان رســیدگی به طرح اصالح مــوادی از قانون 
تشــکیالت، وظایف و انتخابات شــوراها،  حجت االسالم 
محمدتقی نقدعلی  عضو کمیسیون کشاورزی هم تاکید 
کرد که باید به نحوی قانون انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور اصالح شود که خروجی آن شورایی توانمند برای 

اداره امور شهری و خدمت به مردم باشد.
همچنیــن محمدصالح جوکار،  رئیس کمیســیون امور 
داخلی کشور و شــوراها با بیان اینکه تخلفات متعددی 
از سوی اعضای شوراهای اسالمی کشور رخ داده، تأکید 
کرد که حفظ سالمت اعضای شوراها و نظارت بر عملکرد 
چهار ساله آن ها در اولویت قانون نویسی مجلس است.

موافقین کلیات طرح اصالح قانون انتخابات شــوراهای 
اســالمی با اشــاره به تخلفات صورت گرفته در شوراها 
بر ضرورت اصــالح قانون و تقویت بعــد نظارتی تاکید 
داشــته و مخالفین کلیات این طرح بر ضرورت تقویت 
جایــگاه مجلس در بعد نظارت بــر انتخابات و عملکرد 
شوراها تاکید کردند. در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس 
ایرادات شــورای طرح نگهبان در طــرح الحاق دو ماده 
بــه کتاب مجازات اســالمی )تعزیــرات و مجازات های 
بازدارنده( را رفع و تصویب کرده و بر این اساس مجازات 
توهین کنندگان به قومیت ها، ادیان و مذاهب اســالمی 

مشخص کردند.
 در حاشــیه این جلســه سخنگوی کمیســیون تلفیق 
الیحــه بودجه ۱۴۰۰ گفت که این کمیســیون تصویب 
کرد که دولــت ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از مالیات 
بــر واحدهای مســکونی لوکس را بابت تامین مســکن 
مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت کند. 
سوال ملی از وزرای علوم و کشور و طرح حمایت از حقوق 

کاربران فضای مجازی نیز اعالم وصول شد. ایسنا

گزارش

اطالعیه دفتر رهبر انقالب درباره مراسم فاطمیه
دفتر مقــام معظم رهبری در اطالعیه ای اعالم کرد مراســم  عزاداری ایام 
فاطمیه)ع( در حسینیه امام خمینی)ره( به صورت عمومی برگزار نمی شود.

متن اطالعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شــرح اســت: ضمن عرض 
تسلیت به مناسبت فرارســیدن ایام شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه 
زهرا ســالم اهلل علیها به اطالع  می رساند مراســم عزاداری آن بانوی بزرگ 
اسالم که هرســال با حضور انبوه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السالم در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار می شد، امسال به علت شیوع ویروس 
کرونا و لزوم رعایت کامل شــیوه نامه های بهداشــتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا بدون حضور جمعیت برگزار، و مشــروح برنامه های عزاداری در حضور رهبر 
معظم انقالب اسالمی )مد ظله العالی( هرشب از شبکه  یک سیما و سایر شبکه های 

تلویزیونی پخش خواهد شد.  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

آقای روحانی به جای رفع تحریم های آمریکا به فکر حفظ برجام است
فرمانــده قرارگاه بقیة اهلل گفت: آقای روحانی به جای اینکه به فکر مردم 
و رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه منافع ملی ایران باشــد، به فکر 
برجام و حفظ آن است. سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه 
بقیه اهلل در حاشــیه جلسه با مدیران قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه اهلل 
االعظم، افزود؛اگر واقعا ایشان به فکر مردم بود، باید همانند رهبر انقالب 
می گفت »مســئله اصلی ما، برداشــتن تحریم های ایران است، نه برگشتن 
آمریکا به برجام« و از طرفی باید تاکید می کرد »اگر تحریم ها برداشــته شــود ما هم 
به تعهداتمان بــر می گردیم« نه اینکه بگوید »اگر آمریکا به برجام باز گردد، ماهم بر 
می گردیم.« وی با بیان اینکه مســیری که شــما می روید هیچ نشانی از تدبیر و امید 
ندارد، اظهار کرد: طوری حرکت کنید که الاقل 6 ماه دیگر بتوانید پاسخگوی نگاه های 

پر معنای مردم باشید.  فارس

رعایت دستورات بهداشتی تا ریشه کنی کرونا باید ادامه پیدا کند
دبیر شورای نگهبان گفت: کاهش جان باختگان کرونا حکایت می کند که 
این امر ناشی از رعایت دستورات بهداشتی توسط مردم و تالش مسئوالن 
است و باید همین مسیر تا ریشه کنی این بیماری ادامه پیدا کند. آیت اهلل 
احمد جنتی در جلســه شورای نگهبان با عرض تسلیت به مناسبت ایام 
فاطمیه و شــهادت حضرت زهرا )س( گفت: ظلم به حضرت فاطمه زهرا 
ســالم اهلل علیها آن بانوی یگانه دو عالم، پایه ظلم های بعدی در تاریخ اسالم 
شــد و لعنت ابدی خداوند بر ظالمین و حامیان آن ها که موجب چنین اتفاقات دردناکی 
در تاریخ اســالم شدند. دبیر شــورای نگهبان به موضوع کرونا و کاهش آمار مرگ و میر 
ناشــی از آن در کشور اشــاره و تأکید کرد: در حالی که در دنیا به ویژه انگلیس و آمریکا 
وضعیت شیوع و مرگ و میرهای ناشی از آن رو به افزایش است، در ایران آمارها از کاهش 

جان باختگان کرونا حکایت می کند.  شورای نگهبان
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

هــر چند قیمت نفتکش کمتر از پول های ایران در 
بانک های کره است اما با توجه به این که دشمنان 
تنهــا حــرف زور را می فهمند، کره نیــز به خاطر 
همراهی با آمریکا، دشمن جمهوری اسالمی ایران 
محسوب می شود. کره ای ها کار را به آنجا رسانده اند 
که ناو به منطقه خلیج فارس می فرســتند غافل از 
آن کــه ارباب آنها از نیروی دریایی ارتش و ســپاه 
جمهوری اســالمی ایران هــراس دارد و نمی تواند 

دست از پا خطا کند.
چوی یانگ ســام سخنگوی وزارت امورخارجه کره 
جنوبی مدعی شده که معاون وزیر امورخارجه این 
کشــور که به تازگی به تهران سفر کرده بود هنوز 
پاســخ روشنی از ســوی ایران در رابطه با نفتکش 

توقیف شده کره ای دریافت نکرده است.
پاســخ روشن اســت، پول های دزدیده شده ایران 
را پــس بدهید نفتکــش را پس بگیریــد، از این 
روشن تر پاسخ می خواهید؟ از این پس نیز باید در 
روند فروش نفت و هر کاالی دیگری به کشــورها، 
تغییراتی ایجاد شــود چون احتمال دزدی باز هم 
وجــود دارد، کاال را در قبــال دریافت پول تحویل 
می دهیــم. البته درباره کره جنوبی باید سیاســت 
پایان مبادالت نفتی اعمال شود. قطع فروش نفت 
به کره کمترین مجازات این راهزن بین المللی است 

که سر در آخور آمریکا دارد.

روحانی در هیئت دولت:
منابع آزاد شود دالر به ۱۵هزار تومان می رسد

گزیده ای از جلسه روز گذشته مجلس
قالیباف:نظارت بر شوراهای شهر نباید به نهاد دیگری 

واگذار شود


